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CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al comunei $ieut pe anul 2022 

Consiliul local al comunei $ieut s-a Tntrunit Tn ~edinta ordinara 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare a Primarului Comunei $ieut, Tn calitate de initiator al proectului de hotarare, privind 

aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al comunei $ieut, pe anul 2022; 
- Raportul Tntocmit de domnul Simionca Alexandru consilier superior in cadrul Compartimentului financiar

contabil ~i primarul comunei $ieut privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al comunei $ieut pe anul 2022; 
- prevederile Legii nr.317/2021 legea bugetului de stat pe anul 2022; 
- Scrisoarea Cadru nr.467736/13 12 2021 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a 

proiectelor de buget pe anul 2022 ~i a estimarilor pentru anii 2023-2025, precum ~i limita sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adaugata pentru echilibrarea; 

- Decizia nr.3/ 2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud privind repartizarea pe 
unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor , a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri, teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 la Consiliul 
Judetean, finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare, 
stimulentelor educationale acordate copiilor din familiile defavorizate in scopul stimularii participarii la Tnvatamantul 
pre~colar, finantarii drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati Tn Tnvatamantul de masa,finantarii 
invatamantului particular si eel confesional acreditate pentru drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 
integrati Tn Tnvatamantul de masa,finantarea burselor scolare,finantarii de baza a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat,finantarea de baza a invatamantului particular si eel confesional acreditat, pe anul 2022 si a 
estimarilor pentru anii 2023-2025 comunicata cu adresa BNG_STZ-39/03 01 2022 

- Hotararea Consiliului Judetean Bistrita Nasaud nr.1 din 12.01.2022, privind repartizarea pe unitati 
administrativ-teritoriale Tn anul 2021 a fondului la dispozitia Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud ~i a cotei de 20% din 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor din cote defalcate 
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2022-2024; 

- prevederile art. 138 alin. (4) $i (5) din Constitutia Romaniei; 
- Hotararea Consiliului local $ieut nr.22 din 22.04.2021, privind indexarea impozitelor ~i taxelor locale, 

datorate de persoanele fizice ~i juridice din comuna $ieut pentru anul 2022; 
- Hotararea Consiliului local $ieut nr.65 din 25.11.2021, privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale, precum 

~i a taxelor speciale,datorate de persoanele fizice ~i juridice, din comuna $ieut, in anul 2022; 
- prevederile art. 1 alin.(2), art.2 alin.(1) pct.50,51 ~i alin.(2)-(6), art.14 alin.(6)-(8), art.19 alin.(1), art.20 

alin.(1) lit.a), art.25, art.26, art.32 alin.(1), ~i (2), art. 33 alin.(2)-(5), ~i alin.(7)-(9), art.39, alin.(6) $i alin.(8) art.41, 
art.42, art.44 alin.(1 ), art.45, art.46 $i art.50 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003, pentru transparenta decizionala Tn administratia publica; 
in temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit.a), art.139, alin.(1), alin.(3), lit.a), coroborat cu art.196 

alin.(1 ),lit.a),din Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei nr.57/2019 din 03.07.2019, privind Codul administrativ, 

HOTARA~TE 
Art.1.(1) Se aproba bugetul general de venituri ~i cheltuieli al comunei $ieut, pe anul 2022, la venituri Tn 

suma de 9.910 mii lei, la cheltuieli Tn suma de 10.652 mii lei, cu un deficit de 742 mii lei reprezentand disponibilul 
bugetului local al anului precedent, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare, (formular cod 11 ); 

(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri ~i cheltuieli al comunei $ieut pe anul 2022, s-a facut 
cu respectarea prevederilor art.14 alin.(7) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Art.2.(1) Se aproba bugetul local detaliat la venituri pe capitole $i subcapitole, ~i la cheltuieli pe capitole, 
subcapitole ~i paragrafe, pe anul 2022, la venituri Tn suma de 9.695 mii lei, la cheltuieli in suma de 10.426 mii lei, cu 
un deficit de 731 mii lei reprezentand disponibilul din bugetul local al anului precedent, conform Anexei nr. 2 la 
prezenta hotarare, (formular 11/01) ; 



(2) Se aproba bugetul local detaliat la venituri pe capitole ~i subcapitole ~i la cheltuieli pe capitole, 
subcapitole ~i paragrafe, pe sectiuni, dupa cum urmeaza : 

a) sectiunea de functionare cu venituri in suma de 4.018 mii lei ~i cheltuieli in suma de 4.039 mii lei cu un 
deficit de 21 mii lei reprezentand disponibilul bugetului local al anului precedent provenit din subventii primite in 
cadrul sectiunii de functionare din fondul de interventie pentru calamitati naturale de natura inundatiilor; 

b) sectiunea de dezvoltare cu venituri in suma de 5.677 mii lei ~i cheltuieli in suma de 6.387 mii lei cu un 
deficit de 710 mli lei, reprezentand disponibilul bugetului local al anului precedent din sec\junea de dezvoltare; 

(3) Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2022 provenit din subventii primite din 
fondul de interventie pentru calamitati naturale de natura inundatiilor in suma de 21 mli lei pentru, pentru sectiunea 
de functionare in cadrul subcapitolului de venituri 40.02.18 Sume din excedentul bugetului local utllizate pentru 
finantarea cheltuielilor sectiunii de functlonare; 

(4) Se aproba utilizarea excedentului bugetului local realizat la finele anului 2021 in sursa de finantare A, 
pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetar destinat cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 in suma de 
710 mil lei in cadrul subcapitolului de venituri 40.02.14 Sume din excedentul bugetului local util izate pentru 
finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare; 

Art.3.(1) Se aproba bugetul institutiilor publice ~i al activitatilor finantate pa~ial din venituri proprii pe anul 
2022, la venituri in suma de 215 mii lei, la cheltuieli in suma de 226 mil lei, conform Anexei nr. 3, la prezenta 
hotarare, (formular cod 10/02) ; 

(2) Se aproba bugetul activita\jlor finantate pa~ial din venituri proprii pe anul 2022 pe sectiuni, dupa cum 
urmeaza : 

a) sec\junea de functionare cu venituri in suma de 215 mii lei ~i cheltuieli in suma de 226 mil lei; 
b) sectiunea de dezvoltare cu venituri in suma de O mii lei ~i cheltuieli in suma de O mii lei; 
(3) Se aproba utilizarea excedentului anului anterior al bugetului activitatilor comunei $ieut finantate integral 

sau partial din venituri proprii pe anul 2022 in suma de 11 mii lei pentru sectiunea functionare; 
(4) Diferenta de excedent al fondului silvic rezultat in 2021 in suma de 269 mii lei se preia ca venit la 

bugetul local conform art. 70, alin. (3) ~i art. 71, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finan\ele publice locale ; 
Art.4. Se aproba bugetul pe titluri de cheltuieli articole ~i aliniate pe anul 2022, conform Anexei nr.4, la 

prezenta hotarare,(formular cod 11/06) ; 
Art.5. Se aproba programul de inveslitii publice pe anul 2022 pe grupe de investitii ~i surse de finantare din 

prezenta hotarare, conform Anexei nr. 5, la prezenta hotarare, (formular cod 14); 
Art.6. Se aproba fi~a obiectivului, proiectului ~i categoriei de inveslitii, conform Anexei Nr.6 la prezenta 

hotarare (formular cod 15); 
Art.7. Anexele nr.1 - 6, fac parte integranta din prezenta hotarare; 
Art.a. Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cuno~tinta publica prin afi~are la sediul consiliului 

local ~i se publica in Monitorul Oficial al Comunei $ieut; 
Art.9. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei $ieut ~i 

Compartimentul contabilitate- economic, buget-finante, impozite si taxe; 
Art.10. Secretarul comunei $ieut ~i Consilier superior Simionca Alexandru, vor comunica hotararea cu : 

- lnstitutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud; 
- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud - Biroul Sinteza ~i Asistenta 
Elaborarii ~i Executiei Bugetelor Locale; 

- Primarul Comunei $ieu!; 
- Monitorul Oficial al Judetului Bistrita-Nasaud. 
- pagina de Web al UAT - Comuna $ieu!; 

~RE~EDINTE DE ~EDINTA, 
Dumbravan loan . 
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CONTRASEMNEAZA, 
Secretark)enera~al comunei ~ieut 

Gdt.ea DulnitrCI 

NOT 'A: -Consilieri in functie 11,prezen~ in sala de sedinta !!, lipsa ~(Andrercuf 1/ie-lulian, Simi~ loan $i $oimu$an loan); 
- Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieut, cu majoritate absoluta, cu 

respectarea art.139, alin.(3), lit.a), alin.(5) lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, respectiv: cu un nurnar de !! voturi .Pentru", Q voturi Jmpotriva· si Q .Ab!ineri,. 




